
جيهز  ,سكرتريالوالقلب حيكم، الدماغ مبنزلة ما يسمونه ب ,الدماغ يتصور مث يرسل الصورة إىل القلب: الشيخ

أفلم يسيروا  ((قوله تبارك وتعاىل:  ماذا تأمر ؟ والدليل على هذا :األوراق ويصلحها مث يرسلها إىل امللك ويقول

بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 

وذا نرد على من  ,وأن حمل هذا القلب هو الصدر ,نص واضح أن العقل يكون بالقلب التي في الصدور ))

ولكن  ((كيف اهللا يقول: يقول  عنوية وهي الدماغ؛ املقلوب ال قلوب يعقلون بها )) ((قالوا إن املراد بقوله: 

أال  (نص صريح؛ مث السنة أيدت هذا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم :  الصدور )) تعمى القلوب التي في

 وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب )

 بالدماغالعقل بالقلب وله اتصال " فالتدبري للقلب والتصور للدماغ، التصور للدماغ؛ قال اإلمام أمحد رمحه اهللا: 

 يأمر بواسطة الدماغ والدماغ حيركواتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور مث يرسل إىل القلب والقلب  ؛"

؛ وذا التقرير يتبني لنا أن ما جاء به القرآن والسنة يف هذه املسألة ال خيالف ما كان معروفا عند األعصاب

  األطباء اليوم .

مث  وهو خير الناصرين )) ((الرعب يف قلب األعداء من أكرب النصر؛ لقوله: ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إلقاء 

  فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب )) ((؟  قال أيش

أو يشمل ما حيصل ألعداء أتباعه إىل يوم  ؟عليه الصالة والسالم هذا الرعب هل هو خاص يف عهد الرسول 

  يمة ؟ الق

  الثاين، : الطالب

نصرت بالرعب مسيرة شهر )  (الثاين هو الثابت؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم فيما صح عنه: : الشيخ

.  

 ,ألن الباء للسببية؛ وإثبات األسباب هو احلق بما أشركوا )) ((؛ لقوله: فوائد هذه اآلية: إثبات األسباب ومن

تكاثرت وجتمعت ألن النصوص قد  ,واألسباب إما شرعية وإما حسية؛ وإنكارها سفه يف العقل وضالل يف الدين

؛ دخول اجلنة ال حيصل إال بسبب، والنجاة من النار ال حيصل إال بسبب، الولد ال حيصل على إثبات األسباب

ر األسباب ضالل يف الدين وسفه يف إال بسبب، الرزق ال حيصل إال بسبب، كل شيء البد له من سبب؛ فإنكا

 ,إن اهللا تعاىل يوجد األشياء بال واسطة :العقل؛ ومن العجب أن األشاعرة ومن حنا حنوهم يف هذا الباب يقولون

وتقع األشياء بتدبريه مباشرة بال واسطة؛ ألم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا هلا تأثريا لكان هذا نوعا من 

؟ يعين إنسان  وال أثر للحجر يف كسر الزجاجة؛ كيف ,ال أثر للسكني يف قطع اللحم : يقولونالشرك باهللا؛ فمثال



ال أثر للسكني يف قطع اللحم؛ من القاطع ؟ اهللا؛ إنسان رمى زجاجة  :أتى بلحم وجعل يقطعه بالسكني، يقول

إن السكني قطعت  :لت؟ اهللا؛ ألنك لو ق حبجر فانكسرت، ال أثر للحجر يف كسر الزجاجة؛ من الذي كسرها

 ,تؤثر ماأشركت باهللا؛ إذا األسباب ال تؤثر؛ طيب كيف : إن احلجر كسر الزجاجة اللحم أشركت باهللا؛ لو قلت

وأردت تقطع ليس بسكني لو أتيت بعصا  ! هذا خلقه اهللا عندها ال ا؛ سبحان اهللا :؟ قال حنن نشاهد هذا

تكسرها ؟ ال تكسرها؛ إذا  ,لصقت ا من شدة حذفك إياهااللحم ؟ ما يقطع؛ لو أرسلت ريشة على زجاجة و 

وإمنا  ,ال ميكن أن ننكر هذا الشيء؛ هذا سفه يف العقل؛ لكننا نقول: هذه األسباب ال يوجد ا املسبب بذاا

يوجد مبا أودع اهللا فيها من القوى اليت خلقها اهللا عزوجل؛ واضح ؟ من ذلك الرعب يلقى يف قلوب الذين كفروا؛ 

  .إال لغري سبب ؟ لسبب وهو اإلشراكلسبب و 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه إذا كان الرعب يلقى يف قلوب الذين كفروا إلشراكهم فإن األمن يلقى يف قلوب 

  الذين آمنوا لتوحيدهم؛ أليس كذلك ؟ 

  بلى؛ : الطالب

للكفار بسبب إشراكهم ثبت األمن للمؤمنني  ألن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده؛ فإذا ثبت الرعب: الشيخ

 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون )) ((بتوحيدهم؛ ويدل هلذا قوله تعاىل: 

يا رسول اهللا أينا مل يظلم نفسه ؟  :شرك كما فسره النيب عليه الصالة والسالم؛ ملا نزلت هذه اآلية قالواالوالظلم 

إذا كلما كان  إن الشرك لظلم عظيم ))؛ (( ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح: ,إنما ذلك الشرك(  :قال

اإلنسان أشد إميانا باهللا وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا؛ وهذا شيء جمرب ألن من كان أشد إميانا 

حىت إن  ,ء التوكل على اهللا عزوجلومن أقوى أسباب األمن ومصابرة األعدا ,وتوحيدا هللا كان أقوى توكال عليه

واقع، بعض الناس شيخ اإلسالم رمحه اهللا وهو  ركما قر   ,من الناس من يقوم توكله على اهللا مقام الدواء يف الشفاء

بسبب قوة توكله على اهللا؛ وقد أشار إىل هذا شيخ اإلسالم  ,توكل على اهللا ويشفى بدون عالجيكون عنده قوة 

هذا  :إن الدواء باحملرم جائز للضرورة؛ قال :ابن تيمية رمحه اهللا حينما ذكر أن الدواء باحملرم ليس ضروريا حىت يقال

وكل على وقد يشفى بقوة الت :وقد يشفى بالقراءة، قال ,ليس بضروري؛ ملاذا ؟ ألن املريض قد يشفى بدواء آخر

 إني أفعل ما :إنه قد رآني وقال"  :اهللا؛ وقد مرض أبو بكر رضي اهللا عنه فقيل له: أال ندعو لك طبيب ؟ قال

؟ اهللا عزوجل؛ فاحلاصل أن نقول إن اإلنسان كلما قوى إميانه باهللا وقوي توحيده ازداد أمنا  من يعين به ؛" أريد

  س .وطمأنينة واستقرارا وهذا أمر مشاهد مدرك باحل

  ما لم ينزل به سلطانا )) . ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال دليل ألحد على شركه؛ لقوله: 



ومن فوائدها: النداء واإلعالن عن سفه هؤالء املشركني لكوم أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا؛ لو كان هلم 

  ههم .لكن ال دليل هلم؛ وهذا نداء عليهم وإعالن بسف ,دليل لعذروا

  ومأواهم النار )) . ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات اجلزاء؛ لقوله: 

ومن فوائدها: إثبات أن النار مأوى الكافرين الذين أشركوا باهللا؛ فنحن نشهد بأن كل كافر مشرك فمأواه النار؛ 

إننا نعامله يف الدنيا معاملة الكافر؛ فمثال  :ولكن هل نشهد ذا لعني الشخص ؟ ال، ال نشهد له؛ ولكننا نقول

ما أشبه ذلك، حنكم بأنه كافر وأن كل كافر يف  وألو مات زعيم من زعماء الكفرة كزعيم الروس أو زعيم أمريكا 

وحنكم بأنه كافر فال نصلي عليه وال نكفنه وال ندفنه مع املسلمني وال ندعو له بالرمحة؛ لكن مسألة اجلزاء  ,النار

  .: كل كافر فإنه يف النارندخله يف العموم نقولهذا 

وصدق اهللا  )) وبئس مثوى الظالمين ((قوله تعاىل: والعياذ باهللا ـ لـ النار؛ ومثواها  ومن فوائد اآلية الكرمية: ذم

س دار وأقبح دار وأخبث دار هي النار؛ وهلذا استحقت هذا الوصف من اهللا عزوجل وهو قوله: أبأعزوجل فإن 

  وبئس مثوى الظالمين )) . ((

   ؟ شيخ أحسن اهللا إليك ! قلنا إن القلب هو الذي يعقل ويأمر الدماغ والقلب الصناعي ال يعقل فيكف: السائل

القلب الصناعي البد أنه يدخله مثال العروق وحيصل منه حركة، هذه احلركة ميكن أن نفسرها بأا أمر : الشيخ

  لقة اهللا عزوجل أو بالصناعة .سواء بشيء ثابت خب ,من القلب يصدر

نقول إنه يف النار مع أن اهللا عزوجل ال شيخ أحسن اهللا إليك ! لو مات أحد قادة الكفار اليوم ملاذا : السائل

صحيح لكن هذا : الشيخ رهم )) ؟بادولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة يضربون وجوههم وأ ((يقول: 

   عام.

   ؟ ، ملاذا ال نقول إن هذا يدخل النارن يقول: إن اهللا ثالث ثالثة مشركالكفر اآللكن هو مات على : السائل

ومات على شهادة أن ال إله  ,ما نقول، املعني غري العموم؛ اآلن لو مات واحد من الناس من املسلمني: الشيخ

  إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، هل نشهد له باجلنة ؟ 

كافر حتما أنه اللكن  ,يغفر له أنهفيه احتمال و لكن هذا فيه احتمال أنه يعذب  ,ال ما نشهد له باجلنة: السائل

   يدخل النار ؟س

  ال ما هو هكذا؛ يف اجلنة ولو بعد تعذيب؛ : الشيخ

  كل مسلم سيدخل اجلنة؛   ,سيدخل اجلنة و: هالسائل



كل كافر سيدخل النار؛ وهلذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة أنا ال   أيضانقول  ,أحسنت ,بس كل مسلم: الشيخ

نشهد ملعني جبنة وال نار إال من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وزاد شيخ اإلسالم رمحه اهللا أو اتفقت 

األمة أثنت  كاألئمة األربعة مثال نشهد هلم باجلنة ال ألن الرسول شهد هلم لكن ألن  ,األمة على الثناء عليه

وملا مرت جنازة من  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )) ((وقد قال اهللا تعاىل:  ,عليهم

، ثم مرت أخرى ) وجبت (: عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف أصحابه فأثنوا عليها خريا قال

أما األول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت  ( :وما وجبت ؟ قال :قالوا) وجبت ( :فأثنوا عليها شرا قال

  له النار أنتم شهداء اهللا في األرض ) .

بشرهم بالنار، هذا ما ملا وقف على قرب كافر فشيخ احلديث الذي ذكر فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم : السائل

   ؟ ...يدل على جواز تبشري الكفار بأعيام إذا ظهر 

   ؟يث وإال عني: بس هذا لفظ احلدالشيخ

  هذا لفظ احلديث.: أذكر السائل

  نشوف. لفظ احلديث: حرر الشيخ

 يعمل فيما يرى الناس(  :املسلم ما نشهد له باجلنة ألنه قد يكون كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: السائل

   ؟ ... أما الكافر يعين كافر ؛)

 ,النار فيما يبدوا للناس وهو من أهل الجنة إن الرجل ليعمل بعمل أهل (البخاري روى احلديث: : الشيخ

  كلهم قال .  ) وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار

األصل يف هذا أنه من أهل النار، األصل يف هذا الذي  كفي أن نقول: األصل,لكن ي ,ما نشهد ألحد معني

ل؛ لكن هل جنزم باألصل ؟ جيوز أنه يف آخر حلظة من حياته هذا هو األص ,مات على الكفر أنه من أهل النار

  ألقى اهللا يف قلبه اإلميان .

  : هل ينفعهم هذا ؟ السائل

ما ندري؛ على كل حال الحظوا يا إخوان  ,إذا كان قد تاب ومل حيضره املوت فاهللا يتوب عليه ,أي نعم: الشيخ

ه بالنار ال متنع عنه النار؛ إذا ما فائدتنا أن نقول أن نلزم وعدم شهادتنا ل ,شهادتنا له بالنار ال توجب له النار

 ,باملسلمني خيتصما شيخ هذا احلديث : السائل ؟ ويش الفائدة ؟ أنفسنا بالشهادة هلذا الشخص املعني بالنار

  أن املسلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدوا للناس؛ يعين ميكن 

  ؛ ليعمل إن الرجل :ما قال مسلم قال: الشيخ



  خيتص باملسلم ؟ : السائل

  .ختصصما : الشيخ

(( ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ : الطالب

وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة ثم 

  فا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين )) .صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد ع

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  . ))... حتى إذا فشلتم 

  سبق لنا يف الدرس املاضي ما يدل على إثبات األسباب؛ من أين يا فهد ؟: الشيخ

   سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا باهللا )) ((قوله تعاىل:  : منالطالب

  هل تعرف خالفا للعلماء يف تأثري األسباب ؟ .: طيبالشيخ

  ما هلا تأثري يف األمور؛  ,أسباب؛ وبعض يقول ال  ...األسباب الزمة يف األمور : البعض يقول: أن الطالب

  قوالن؛ الثالث ؟  نهذا: الشيخ

  .فيهااهللا  ليس بذاا لكن مبا جيعلهأن هلا تأثريا لكن : الطالب

  بتقدير اهللا عز وجل وليس بذاا, متام. أن هلا تأثريا لكن: الشيخ

: الطالب هل يدل على أن هناك شركا أنزل اهللا به سلطانا ؟ ,األخ ما لم ينزل به سلطانا )) ((قوله: : الشيخ

  هذه اآلية نص على أن كل أنواع الشرك ال سلطان عليه؛ 

  إذا فالقيد لبيان ؟ : الشيخ

  أن كل شرك ليس له سلطان؛ : لبيان الطالب

  أي لكن يسمي العلماء مثل هذا القيد ؟ : الشيخ

  لبيان الواقع؛ : الطالب

  لبيان الواقع أن كل شيء ال ميكن به سلطان .: الشيخ

ولقد صدقكم اهللا  ((هذا مبتدأ درس اليوم؛ فيقول اهللا عزوجل:  صدقكم اهللا وعده )) ولقد ((قال اهللا تعاىل: 

ألن التقدير: واهللا لقد؛ والثاين الالم؛  ,وهذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات؛ املؤكد األول القسم املقدر وعده ))

  والثالث قد؛ فهذه ثالثة مؤكدات يف هذه اجلملة؛ 



صدقكم اهللا يف  :أي ,منصوب بنزع اخلافض وعده )) ((أجنزه لكم؛ وقوله: أي  صدقكم اهللا وعده )) ((

قه يعين أخربه وبينهما فرق؛ فإذا قيل: صدَ  ,قهصد  :قه ويقالصدَ  :فيما وعدكم به من النصر؛ يقال :أي ,وعده

 والصدق من املتكلم  ,التصديق من املخاطب للمتكلمفقه أي قال إمنا أخربت به صدق؛ بالصدق؛ وإذا قيل: صد

 :أجنز لكم الوعد فصار ما أخربكم به صدقا؛ قالوا :أي صدقكم اهللا وعده )) ((للمخاطب؛ فمعىن قوله تعاىل: 

؛ وأما يف غري هذا نْ وأ والتقدير: يف وعده؛ والنصب بنزع اخلافض مطرد مع أن  ,وعده منصوب بنزع اخلافضو 

  ية :املوضع فليس مبطرد؛ قال ابن مالك يف األلف

 لبس كعجب أيدوا؛يطرد    مع أمن  وأنْ  ويف أن  

 بشرط أن يؤمن اللبس . وأنْ  يعين نزع اخلافض يطرد مع أن  

إذ تحسونهم  ((أي ما وعدكم به من النصر؛ مث بني موضع هذه الصدق فقال:  ولقد صدقكم اهللا وعده )) ((

إذ تحسونهم بإذنه  ((صدكم وعده حني حسستموهم بإذنه؛ وقوله:  :أي ,فإذ هنا ظرف متعلق بصدق بإذنه ))

اضي بصيغة املاضي، املأن يعرب عن  :على تقدير حكاية احلال؛ ألن القاعدة مضارع عرب به عن شيء ماض ))

 ,اضي بصيغة املاضي؛ فيقال: قام زيد؛ لكنه هنا عرب عن املاضي بصيغة احلاضر حلكاية احلالاملأن يعرب عن 

فإذا صيغ بصيغة املضارع  ,ب تصور املاضي يف الذهن؛ ألن املضي قد انقضى فرمبا يكون اإلنسان ناسيا لهلتقري

كأا اآلن واقعة من   ,ال املاضياحلصار املاضي كأنه حاضر؛ وهذا ما يعرب عنه النحويون حبكاية احلال، حكاية 

  أجل أن يكون ذلك أقرب حلضورها يف الذهن .

تحسونهم بإذنه  (( :، احلس يعين القتل أو أشده؛ نعمأو أشد القتل القتل :احلس إذنه ))تحسونهم ب ((وقوله: 

وكل شيء قد وقع فإن اهللا قد  ,بإذن اهللا الكوين والشرعي؛ بإذنه الكوين ألنه قد وقع : تقتلوم أشد قتلةأي)) 

فيه شرعا؛ إذا يف فيكون قتلنا هلم مأذونا  ,أذن به كونا؛ وبإذنه الشرعي ألن اهللا تعاىل قد شرع لنا أن نقاتل الكفار

  ذنان الكوين والشرعي .اإل هذه اآلية اجتمع

  أي تقتلوم بإذنه؛ هذا نصر. إذ تحسونهم بإذنه )) ((وقوله: 

قتل منهم أكثر من تسعة رجال أو تسعة  ,فإن قال قائل: وهل قتل أحد من الكافر يف يوم أحد ؟ فاجلواب: نعم

 ,عدن يف اجلبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاصرات السيقانوفروا حىت رئي النساء ينطلقن يص, وازموا رجال

   ة والعزة يف أول النهار للمسلمني.ألن قد هربن حيث أيقن باألسر؛ وكانت الغلب

ذ أي صدقكم وعده إ ,حىت قيل: إا ابتدائية؛ وقيل: إا للغاية ))... حتى إذا فشلتم وتنازعتم  ((مث قال: 

معروف حىت  ,غري شرطية يعين حىت وقت فشلكم؛ هذا وجه إذاحتسوم بإذنه إىل أن فشلتم؛ وعلى هذا فتكون 



وتنازعتم في (( أي أن صدق الوعد واحلس استمر إىل أن فشلتم  ,حني فشلتمحىت  :أي فشلتموإذا  ,للغاية

أن حىت ابتدائية؛ فاجلملة مستأنفة؛ وتكون إذا  :والوجه الثاين ؛)) األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون

   , وجواا يذكر إن شاء اهللا.على هذا الوجه تكون شرطية

وتنازعتم  ((حىت إذا جبنتم وخرمت وعجزمت عن االنتصار؛  :أي ,الفشل معناه اجلنب واخلور حتى إذا فشلتم )) ((

هل املراد باألمر الشأن أو املراد باألمر  ألمر ))في ا ((املخاصمة واالختالف؛ وقوله:  :املنازعة في األمر ))

 (( :وعلى الثاين يكون األمر واحد األوامر؛ املعىن ,واحد األوامر ؟ على القول األول يكون األمر واحد األمور

؛ أو يف األمر أي يف أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ شأنكم يف :يف الشأن، أي :أي وتنازعتم في األمر ))

 ,ر عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جبرياخلطاب موجها إىل الرماة وكانوا مخسون رجال أم ويكون 

وملا رأوا املسلمني قد انتصروا وازم  ,ابقوا يف اجلبل سواء كانت لنا أو علينا )ال تبرحوا مكانكم (  :وقال هلم

 ,امكثوا اثبتوا :فنازعهم أمريهم وقال هلم ,ل من اجلبلأرادوا النزو  ,وصار املسلمون جيمعون الغنائم ,املشركون

تنازعتم يف أمر الرسول  :أي ,ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم؛ إذا يكون األمر هنا واحد األوامر

ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة؛ أعرفتم اآلن ؟  ,نبقى امتثاال ألمره :صلى اهللا عليه وسلم فمنكم من قال

   ول تنازعوا يف شأم أي يف أمرهم.املعنيان متالزمان ألنه ملا اختلفوا يف أمر الرسو 

وعصيتم من ؟ عصيتم الرسول؛ لكن مل يذكر املفعول به كراهة لذكره  وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((

ما قال:  عصيتم )) ((وكأن اهللا عزوجل أراد أن يوخبهم بطريق لني؛ قال:  ,حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا

أشد وقعا يف صار ل: عصيتم الرسول ح به وقيل: عصيتم الرسول؛ فإذا قيالرسول؛ ألن هذا أهون مما لو صر 

ما تحبون  (( :من بعد ما أراكم رؤيا عني :يعين ,أراكم من الفاعل ؟ اهللا من بعد ما أراكم )) ((التوبيخ؛ وقوله: 

إذا فشلتم  (( :أين جواب الشرط على الوجه الثاين يف إذا :من النصر وهزمية أعدائكم؛ بقي علينا أن نقول ))

 تنازعتم )) ((قال بعضهم: إن جواب الشرط:  تحبون )) وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما

 :أي عصيتم )) ((ائدة؛ وقال بعضهم: جواب الشرط: حىت إذا فشلتم تنازعتم وعصيتم؛ وعلى هذا تكون الواو ز 

حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر عصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون؛ وقال بعضهم: جواب الشرط حمذوف 

تقديره: انقسمتم قسمني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة؛ هذه ثالثة أقوال؛ وقال بعضهم: حمذوف 

فاتكم النصر؛ وقال بعضهم: اجلواب ... ر، حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم تقديره: فاتكم النص

جواب  وأنهأو يف عصيتم  ,وأنه هو جواب الشرط تنازعتم )) (( :يفوالقول بأن الواو زائدة  ,حمذوف قطعا

 ,إذا حمذوففواته ما جاء من أجله؛ فاجلواب يفوت ب ,الشرط قول ضعيف؛ ألن احلرف هنا حرف جاء ملعىن



وكل شيء يقدر جوابا إلذا ال ينايف املقدر اآلخر فإنه  ,وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب يف تقديره

فاتكم ما حتبون؛ أو فاتكم  وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )) ((صاحل؛ وعلى هذا ممكن أن نقول: 

وال تتناىف؛ فقد فام النصر  حتماالت صحيحةأن كل هذه اال النصر؛ أو خذلتم؛ أو انقسمتم إىل قسمني؛ املهم

  وخذلوا؛ ولكن هذا من بالغة القرآن، احلذف من أجل أن يكون أمشل وأكثر للمعىن . ,وانقسموا إىل قسمني

أي بعضكم والبعض  ,من هنا تبعيضية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بعض اآلخر يريد اآلخرة؛ فالذين نزلوا جلمع الغنائم ظاهر عليهم أم يريدون الالدنيا و ، بعضكم يريد ؟ اآلخر

الدنيا؛ والذين ثبتوا ظاهر عليهم أم يريدون اآلخرة؛ وهذا على سبيل املثال، هذا على سبيل املثال وإال فاألمثلة  

م من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من كثرية يف الذين يريدون الدنيا والذين يريدون اآلخرة؛ حىت يف طلب العل

   :يريد اآلخرة، من الناس من يريد اجلاه والرفعة والسيادة ألن

  واجلهل يهدم بيت العز والشرف؛      العلم يرفع بيتا ال عماد له 

وأن يتعبد هللا على بصرية وما أشبه ذلك؛ فهذا  ,وأن يعلم عباد اهللا ,ومنهم من يريد اآلخرة، أن حيفظ شريعة اهللا

  حال الناس كلهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة .

ولقد صدقكم اهللا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ثم صرفكم  نيا ومنكم من يريد اآلخرةفي األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الد

عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول 

يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيال تحزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم واهللا خبير بما تعملون )) 

.  

ولقد صدقكم اهللا وعده إذ  ((من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا السميع العليم : الشيخ

  هذه اجلملة قلنا إا مؤكدة مبؤكدات ؟  تحسونهم بإذنه ))

  ذوف؛ والالم؛ وقد؛ احملواو القسم، القسم : الطالب

  أحسنت .: الشيخ

   فهد ويش معىن احلس ؟ إذ تحسونهم )) : ((قوله: الشيخ

  .القتل أو أشد القتل : الطالب

 ))فشلتم  (( ال تتهيب, كن شجاعا  ,معىن فشلتم ؟ أنت يا أخ حتى إذا فشلتم )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

   ؟ أيش معناها



  تنازعتم؛ : الطالب

  ؟  نعم: الشيخ

  جبنتم.: الطالب

  أي نعم .: الشيخ

   ؟حتى إذا فشلتم ))  ((أين جواب إذا يف قوله: : الشيخ

 وعلى هذا أيضا عصيتم )) (( :وقيل: إنهوالواو زائدة,  تنازعتم )) (( :؛ قيل: إنهيا شيخ أقوال فيها: الطالب

؛ وفيه انقسمتم إىل قسمني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة؛ وقيل: فاتكم النصر؛ وقيل: الواو زائدة

  ويقدر كل تقدير : الشيخ ,كل مذهبالذهن  فيه  يذهبهو حمذوف على كل حال وإمنا حذف ألجل أن 

  وهذا هو الراجح؛ : الطالب

  نعم أحسنت .: الشيخ

   من هنا ؟ منكم من يريد )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  تبعيضية؛ : الطالب

  يعين بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد اآلخرة .: الشيخ

  ما مثال الذي يريدون الدنيا ؟ : الشيخ

  مكام؛ من هؤالء الذين نزلوا : الطالب

  الذين نزلوا من املكان الذي جعلهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيه من أجل الغنائم .: الشيخ

  اهلاء تعود على من ؟  ثم صرفكم عنهم )) ((قوله: : الشيخ

  مبتدأ الدرس ؟ : الطالب

  طيب .: الشيخ

 ,مث أي بعد أن صدقكم اهللا وعده حبسهم أي بقتلهم صرفكم عنهم ثم صرفكم عنهم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

فإن الصرف يقتضي  صرفكم )) ((يعين بعد أن فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم صرفكم عنهم؛ وتأمل قوله: 

إقباال شديدا يعاىن فيه املقبل حىت يصرف، كما تقول: صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك؛ فيفيد بأن 

ألنه كان  ,املسلمني كانوا مقبلني جدا على هؤالء األعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم يف القضاء عليهم

  هلم نصر يف أول األمر لكن صرفوا عنه .



؟ ويتبني من يقدر هذا األمر أو ال  أي ليختربكم؛ هل تعرفون قدر الطاعة هللا ورسوله ليبتليكم )) ((وقوله: 

ونبلوكم  ((قال اهللا تعاىل: ن؛ ويكون يف اخلري ويكون يف الشر؛ يقدره؛ واالبتالء يف األصل االختبار واالمتحا

من فضل  هذا ((ه مستقرا عنده قال: وقال سليمان ملا رأى عرش بلقيس حاضرا عند :بالشر والخير فتنة ))

واخلري يبتلى به  ,فاخلري ابتالء والشر ابتالء؛ الشر يبتلى به اإلنسان ليصرب أكفر )) ربي ليبلوني أأشكر أم

   .ليبتليكم )) ((ابتالء؛ وهلذا قال:  هكل, فليشكر

واهللا لقد؛  :األصل ولقد أي هذه اجلملة أيضا مؤكدة بثالثة مؤكدات؛ القسم املقدر ألن ولقد عفا عنكم )) ((

ألنه قد يتبادر من الوقائع  ولقد صدقكم )) ((يف قوله: اجلملة هناك وقد؛ وإمنا أكدت اجلملة هنا و  ,والالم

قد يتبادر من كون اهلزمية يف آخر األمر على  ولقد صدقكم اهللا وعده )) (( :خالف ذلك؛ فمثال اجلملة األوىل

وهذا  ولقد صدقكم اهللا وعده إذ تحسونهم بإذنه )) ((ده؛ فأكد ذلك بقوله: املسلمني أن اهللا مل يصدقهم وع

ملا ابتلوا ذه البلوى قد يتبادر إىل الذهن بأن اهللا سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم  :نصر؛ والثانية

بالغة؛ ألن املقام يقتضي اآلية يف غاية ما يكون من الأول فكان التأكيد هنا ويف  ولقد عفا عنكم )) ((فقال: 

   التأكيد.

العفو مبعىن التجاوز؛ ويكون حممودا ويكون مذموما؛ إذا كان مع القدرة فهو  ولقد عفا عنكم )) ((وقوله: 

لكنه يعفو مع القدرة كما قال اهللا  ,ألن اهللا قادر على أن ينتقم عزوجل ,شك مع القدرة هللا بالاحممود؛ وعفو 

ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز، إذا كان مصدره العجز فهو مذموم ال  ؛ا قديرا ))عفو  ن اهللاوكا ((تعاىل: 

   على ضعفه وعدم أخذه لنفسه باحلق. حيمد عليه اإلنسان؛ ألن هذا يدل

يشمل كل من وقعت منهم املخالفة؛ وهذا من فضل اهللا عليهم؛ وجيدر بنا هنا أن  )) ولقد عفا عنكم ((وقوله: 

 ,الكعبةي اهللا عنهما وهو مستظل في جاء رجل من الخوارج إلى عبد اهللا بن عمر رض: نذكر قصة عجيبة

 ,هذا عبد اهللا بن عمر؛ فوقف عليه وكان خارجيا :؟ قالوا من هذا :فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال

بلى  :؟ قال غزوة بدر فسأله عن أمير المؤمنين عثمان قال له: أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن

 :؟ قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة رضوان :بلى فر؛ قال :؟ قال أما علمت أنه فر يوم أحد :تخلف؛ قال

كرب يعين على أنه انتصر، انتصر ألنه إمنا سأل هذه األسئلة الثالثة ليقدح يف   بلى؛ قال الخارجي: اهللا أكبر؛

وقد فعلت فسأحدثك؛ أما تخلفه في غزوة بدر له: أما  فكبر الخارجي، لما كبر قال ,عثمان رضي اهللا عنه

ابنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت مريضة،  فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته،



وضرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,رقية زوجة عثمان؛ فتخلف ليمرضها بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

والرسول صلى اهللا  ,؟ ال يالم، ختلف بأمر الرسول ليمرض بنت الرسول م على هذابسهمه وأجره؛ إذا هل يال

بعد العفو  ,ولقد عفا عنكم )) وأما فراره في أحد فإن اهللا تعالى قال: ((عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره؛ 

بطن المن  وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فإنه ال يوجد أحد من بطون قريش أعزهل يبقى أثر الذنب ؟ ال؛ 

فلم ير النبي صلى اهللا عليه وسلم أحق بأن يبعثه إلى قريش من ألن بطنه قوي يف قريش؛  منه عثمان الذي

إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما بايع المؤمنين  عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم ألن له مكانة، ثم

ـ اهللا أكرب ـ  )هذه عن يد عثمان ( تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد األخرى وقال: 

  فكانت يد النيب صلى اهللا عليه وسلم خريا من يد عثمان لعثمان؛ أليس كذلك ؟ 

  بلى، : الطالب

يعين  ؛اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها :ثم قالمنقبة عظيمة،  : سبحان اهللا من حصل له هذه,الشيخ

وصار اآلن القدح صار وهللا احلمد مدحا، صار مدحا؛ فمثل هذه  ,أنت جئت تريد أن تقدح يف أمري املؤمنني

ولكن يكون معناه  ,، بعض الناس رمبا يسأل سؤاال ظاهره االسرتشادينتبه لبعض الناس هاملسائل ينبغي لإلنسان أن

  وصار هذا من فهمه . ,النقد؛ فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا

  ...أحد العلماء  يقال إن واحدا من الناس سأل

ليس معناه أن نسيء الظن يف كل واحد؛ لكن كل مقام له  ,فليكن حذرا؛ وعلى كل حال كل مقام له مقال

  مقال؛ ابن عمر رضي اهللا عنه فهم من هذا اخلارجي أنه يريد الطعن والقدح يف عثمان فأجابه .

صاحب فضل؛  :أي ,مبعىن صاحب ذو :ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على المؤمنين )) اهللا ذو فضل (( 

ولذلك عفا عنكم؛ وهنا يف اجلملة إظهار يف موضع  ,يعين وأنتم منهم، وأنتم منهم على المؤمنين )) ((

  : يقولأن إذ مقتضى السياق  ,اإلضمار

 


